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v o l w a s s e n e n  m e t  a u t i s m e 
 

Programma Online Participanten Bijeenkomst  
 
Datum:  07 maart 2022 
Tijd:      19.00 – 21.00 uur 
 
 
Deelnemen aan deze participantenbijeenkomst kan via Zoom.  
De link wordt toegestuurd via het secretariaat van CASS18+ (Mabel Cossu Velasquez). 
 
Tijdens deze bijeenkomst staan we stil bij  
(1) het gevolg van het zorgprestatiemodel voor de diagnostiek van volwassenen met autisme en  
(2) Acceptance and Commitment Therapy (ACT) bij volwassenen met autisme. 
 
 

Tijd  Inhoud 
19.00 – 19.05 uur  Inleiding  
19.05 – 19.55 uur  Lezing 1: Autismediagnostiek binnen het Zorgprestatiemodel 

Door dr. Annelies Spek, Klinisch Psycholoog 
19.55 – 20.00 uur  Pauze  
20.00 – 20.50 uur  Lezing 2: Acceptance and Commitment Therapy en autisme: een goede match? 

Door drs. Sandra Boelen, GZ-psycholoog i.o. Klinisch Psycholoog  
& Maddy van Bemmel (ervaringsdeskundige)  

20.50 – 21.00 uur  Plenaire afsluiting  
 

 
Lezing 1: Diagnostiek binnen het Zorgprestatiemodel 
We gaan in op het nieuwe Zorgprestatiemodel en hoe dat verloopt tot nu toe.  
Daarbij is de mogelijkheid ervaringen te delen. 
 
Lezing 2: Acceptance and Commitment Therapy en autisme: een goede match? 
We staan stil bij de laatste inzichten op wetenschappelijk gebied en nemen hierin tevens ervaringen 
uit de praktijk mee. Is ACT een effectieve behandelvorm bij onze doelgroep? Zijn er specifieke 
elementen binnen de behandeling aan te wijzen die wel of juist niet werken? Welke valkuilen komen 
we tegen in de praktijk en wat kunnen we hiervan leren? Wat zijn de do’s en dont’s als het gaat om 
een ACT behandeling bij mensen met een autismespectrumstoornis? 
 

Voor deze bijeenkomst is accreditatie aangevraagd bij NVvP, NIP, FGzPt en V&VN.  
Voor het deelnemen aan deze bijeenkomst ontvangt u 2 accreditatiepunten. 
 

T.b.v. de administratie is het van belang dat alle belangstellenden zich melden via het secretariaat 
van CASS18+. Dat kan via een mail aan Mabel Cossu Velasquez; m.cossuvelasquez@inter-psy.nl  
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